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নীলমাধব এবার খুব িনি��। গতবার একটুর জন � ফসেক েগেছ। তার েচ"ার 
েকােনা #$ িছল না। তবুও হয় িন। হয় িন কারণ েস িনধ)ািরত মা�া অবিধ 
িনেজর পৃ,েদশেক ধনুকাকাের বাঁকােত পাের িন। অথ)াৎ িনেজেক পুেরাপুির বাঁকা 
েম0দ1ী বেল 2মাণ করেত ব �থ) হেয়েছ। তার দঢ়ৃ িব4াস এক নাগােড় েচ"ার ফেল 
এবার েস অবশ �ই পারেব। ক7ন পির8ম আর অভ �ােস নীলমাধব এখন তার 
িশরদাঁড়াটােক ধনেুকর আকার িদেত পারেছ। আজ তাই েস পরী;া িদেত চেলেছ। 

সকাল সকাল নীলমাধব মােয়র মি<েরর েদারগাড়ায় েপৗঁেছ েগল। মি<েরর 
লােগায়া িনি�� আ8য় –েয়র িবশাল হলঘর। অেনেকর িপছেন েস লাইেন দাঁড়াল। ঘন 
ঘন েঘাষণা হেA, আপনার েম0দ1$েক যিদ ধনুেকর আকার িদেত না পােরন তেব 
হলঘের 2েবেশর েচ"া করেবন না. নীলমাধব লাইেন দাঁিড়েয়ই আরও একবার দম বD 
কের েম0দ1 েসাজা করবার েচ"া করল। না, তার েম0দ1 েসাজা হল না। 

Eাররি;ণী ক7ন দিৃ"েত সবাইেক েদখেছ। েকউ িভতের ঢুকবার অনমুিত পােA 
আবার েকউ বা 2াথিমক পরী;ার পেরই সদর েথেক িবদায় িনেA। এক সময় 
নীলমাধেবর সুেযাগ এল। েস সদর দরজা অিতHম করল িবনা বাধায়। সদর দরজা 
Iাভািবক উJতা িবিশ" মানুেষর যাতায়ােতর জন � ৈতির। এবার তােক একটা নীচু 
দরজার িভতর িদেয় ঢুকেত বলা হল। এর আেগ িতনবার েস এই নীচু দরজা েপেরােত 
পােরিন, কারণ তখন তার েম0দ1 ভীষণ ক7ন িছল। নীলমাধব এবার অনায়ােস 
তার ধনুকাকােরর েম0দ1 িনেয় িভতের ঢুেক েগল। একজন েIAােসিবকার তার 
গলােত গাঁদা ফুেলর মালা পিরেয় িদেয় বলল, যান, এিগেয় যান। আপিন ভাগ �বান। 
আজেকর মেতা আপিনই েশষ জন িযিন েভতের যাবার সুেযাগ েপেলন। 

নীলমাধব মুেখ িব4জেয়র হািস ফু$েয় েIAােসিবকা$েক ধন �বাদ জানােলন। 

হলঘেরর িভতের েচয়ারLেলা 2ায ভিত) । নীলমাধব িভতের ঢুেক একটা েচয়াের 
বসল। আেশপােশ তািকেয় অেনক পিরিচত মুখ েদখেত েপল। তােদর মেধ � েকউ েকউ 
এযুেগর নামকরা কিব, নাটেকর অিভেনতা, েখেলায়াড়, নামী িচিকৎসক অথবা গান 
গাওয়া িশMী। নীলমাধব েম0দ1 টান টান কের বসেত েচ"া করল। তার েম0দ1 
আর েসাজা হল না। িকN েস মাথা সামেন ঝঁুিকেয় একটা েচয়াের িনি�� আ8য় 
িনল। তার েম0দে1র িPিতPাপকতা পুেরাপুির ন" হেয় েগেছ। িকN মেন তার পরম 
আন<। েচয়াের বেসই Qদয় তার ময়ুেরর মেতা েনেচ উঠল। 


